CRESCENDO пројекат
Процена националне безбедносне политике
Радионица
Београдски центар за безбедносну политику, Гундулићев венац 48, Београд
7. април 2011.
Прелиминарна агенда

9:45 – 10:00
10:00 – 10:30

Регистрација
Поздравни говори
• Мирослав Хаџић, Београдски центар за безбедносну политику
• Жан-Луј Сабо, Комисија за атомску енергију, Француска,
CRESCENDO партнер
• Федерика ди Камило,Институт за међународне односе, Италија,
CRESCENDO партнер

10:30 – 12:00 Прва фокус група:
• Разумевање безбедности у националној безбедносној политици
Теме за дискусију: Ко је релевантни референтни објекат, односно ко треба да буде
заштићен у Србији – држава или грађани? Коју цену су доносиоци политичких одлука
спремни да плате како би увећали безбедност? Ко је све одговоран за пружање
безбедности у Србији?
• Процена ризика и претњи у Србији
Теме за дискусију: Које су безбедносне претње најизраженије у Србији у овом тренутку?
Које претње би могле да представљају велики изазов по безбедност Србије и њених
грађана на дужем року? Ко су главни актери задужени за процену безбедносних
ризика/претњи? Како цивилно друштво може да се укључи у процес процене
ризика/претњи?
12:00 – 12:15 Пауза за кафу
12:15 – 13:45 Друга фокус група:
• Одговори на безбедносне ризике и претње
Теме за дискусију: На који начин одговорити на постојеће безбедносне ризике/претње? Да
ли безбедносне институције у Србији поседују довољно капацитета да ефикасно и
ефективно одговоре на безбедносне претње? Да ли су водећи принципи за одговоре на
безбедносне претње подстакнути споља - од ЕУ и/или других актера? Да ли је регионална
безбедносна сарадња представља добар начин за решавање безбедносних ризика/претњи у
Србији?
Развој технологије као један од начина за одговор на савремене безбедносне
ризике/претње
Теме за дискусију: У којој мери и у којим пољима би развој технологије био одговор на
савремене безбедносне ризике/претње? Да ли су нове безбедносне претње утицале на
развој технологије у области безбедности у Србији? Које технологије у области
безбедности би могле/треба да буду развијене у Србији у кратком/средњем/дужем року?
•

13:45 – 14:00 Закључна разматрања
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